
 

 

 

 

 إجتماع

 الرابعة العادية اجلمعية العمومية
 م2017 دیسمبر ١٤ املوافق هـ١٤٣٩ ربیع األول ٢٦

 اخلرب -فندق كارلتون املعيبد
 

 

 

 

 



 

 . (اإلجتماع األول) الرابعةالعادیة  تدعو شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري مساھمیھا لحضور إجتماع الجمعیة العامةتدعو شركة أبناء عبدهللا 

ربیع  ٢٦ الخمیسیوم مساء  الرابعة (اإلجتماع األول)لعادیة الحضور إجتماع الجمعیة العامة  جمیع مساھمي الشركة الكرامیسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري أن یدعو 
 بمدینة الخبر كارلتون المعیبد بطریق الدمام الخبر السریعبفندق  مساءاً  السادسة والنصفالساعة في تمام  2017 دیسمبر ١٤الموافق  ھـ (حسب تقویم أم القرى) ١٤٣٩ األول

)https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42(:وذلك للنظر في جدول األعمال التالي ،  
 
 الئحة عمل لجنة المكافآت (مرفقة). تحدیث التصویت على -١ 

 الئحة عمل لجنة الترشیحات (مرفقة). تحدیث التصویت على -٢

 سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة (مرفقة). تحدیث التصویت على -٣

  سیاسات ومعاییر وإجراءات العضویة بمجلس إدارة الشركة (مرفقة). تحدیث التصویت على -٤

 
  ونود أن نوجھ عنایة السادة المساھمین إلى ما یلي:

 
، علماً وبحسب األنظمة واللوائحعادیة العامة یحق لكل المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز اإلیداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعیة حضور الجمعیة ال -١

، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في اإلجتماع األول یعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من على األقل من رأسمال الشركة %٢٥عیة ھو عدد من المساھمین یمثلون النصاب القانوني إلنعقاد الجمبأن 
 لثاني صحیحاً ایاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ.إنتھاء المدة المحددة لإلجتماع األول، ویعتبر اإلجتماع ا

ً یجوز لمن یتعذر حضوره أن یوكل عنھ  -٢ ، ویشترط لصحة التوكیل أن یكون خطیاً وأن یتضمن إسم الوكیل وأن یكون مصدقاً الشركة موظفىأو آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة  شخصا
 ً أو األشخاص المرخص لھم في المملكة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص  المرخصةالبنوك إحدى إلحداھا أو  من الغرف التجاریة الصناعیة إذا كان المساھم منتسبا

من تاریخ إنعقاد الجمعیة عمل على األقل  یومینمقر الشركة قبل لالتوكیل  نسخة من یرسلعلى أن  كتابة العدل أو األشخاص المرخص لھم بأعمال التوثیق،أو المرخص لھ الذي یقوم بالتصدیق 
، وعلى مجلس اإلدارة أمین سرعنایة:  ٣١٩٥٢الخبر  ٣٥٨٩ص.ب   ،أبراج مازن السعید ،طریق الدمام الخبر السریع، وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري

 الوكیل إبراز أصل التوكیل قبل إنعقاد الجمعیة (مرفق نموذج التوكیل).

، شف الحضور ومعھم ھویاتھم الشخصیةبك على المساھمین الراغبین في الحضور أصالة عن أنفسھم أو نیابة عن موكلیھم أن یحضروا قبل موعد اإلجتماع بساعة على األقل لقید اسمائھم -٣
  https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42ویمكن للمساھم تحدید موقع مقر اإلجتماع خبر خرائط قوقل على الرابط التالي: 

ھـ (حسب تقویم أم القري) ١٤٣٩ ربیع األول ٢٣ اإلثنینبإمكان السادة المساھمین التصویت إلكترونیاً على بنود جدول األعمال عبر موقع تداوالتي إعتباراً من الساعة العاشرة صباح یوم  -٤
 وحتى الساعة الرابعة عصر یوم إنعقاد الجمعیة. م2017دیسمبر  ١١الموافق 

 

 



 

 

 

 منوذج توكــــيل

 تاریخ تحریر التوكیل:                                         الموافق:

مفوض بالتوقیع [أو  ]الشخصیة[بصفتي ]*[، صادرة من ]*[الجنسیة، بموجب ھویة شخصیة / إقامة/ جواز سفر رقم ]*[ ]إسم الموكل رباعیاً [أنا المساھم 
(مساھمة  شركة أبناء عبد هللا عبد المحسن الخضريسھم من أسھم  ]*[، ومالك ألسھم عددھا]]إسم الشركة الموكلة[عن مدیر/ رئیس مجلس إدارة شركة 

ساس، فإنني بھذا أوكل من نظام الشركة األ 26وإستناداً لنص المادة  2050022550برقم  25/07/1412سعودیة) والمسجلة في السجل التجاري في 
الذي سیعقد في فندق  عبدالمحسن الخضريلشركة ابناء عبدهللا الجمعیة العامة العادیة الرابعة لینوب عني في حضور إجتماع  ]إسم الوكیل رباعي[

 ٢٦ الخمیسمن مساء یوم  السادسة والنصف، المملكة العربیة السعودیة في تمام الساعة بمدینة الخبر	كارلتون المعیبد بطریق الدمام الخبر السریع
بالتصویت نیابة عني على المواضیع المدرجة على جدول  م ، وقد وكلتھ2017 دیسمبر ١٤(حسب تقویم أم القرى) الموافق  ھـ١٤٣٩ ربیغ االول

والمستندات المتعلقة بھذا األعمال وغیرھا من المواضیع التي قد تطرحھا الجمعیة العامة للتصویت علیھا، والتوقیع نیابة عني على كافة القرارات 
 اإلجتماع، ویعتبر ھذا التوكیل ساري المفعول لھذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق یؤجل إلیھ.  

 إسم موقع التوكیل:

رقم السجل المدني لموقع التوكیل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغیر  صفة موقع التوكیل:
 السعودیین):

 للختم الرسمي إذا كان مالك األسھم شخص معنوي):توقیع الموكل (باإلضافة 

 

 
 

 



 

 

 

 البند األول

 التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت

 

 

 



 

 

 

 قبل التعديل
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 1ملحق رقم 
 الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هـ الموافق 01/17/0230المؤرخ والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها 
هـ 01/12/0230م بناء علي إقتراح مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريح 11/11/1101

م، والمعدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثالثة في إجتماعها المؤرخ 13/12/1101الموافق 
 م.19/01/1101هـ الموافق 13/10/0231
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 جلنة الرتشيحات واملكافآت
 
 

 أهداف لجنة الترشيحات - أ
دارية تهدف اللجنة إلى اإلسهام في وضع سياسات لوجود مجلس إدارة للشركة ي تمتع بمهارات أكاديمية وا 

 وكيفية مكافإلتهم . ) تنفيذيين ، وغير تنفيذيين، ومستقلين(اء المجلس التأكد من تصنيف أعضو 
 

 مهام اللجنة - ب
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق السياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم  -2

 ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة  بالشرف أو األمانة .
لمطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، و إعداد وصف المراجعة السنوية لالحتياجات ا -7

للقدرات و المؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه 
 العضو ألعمال المجلس .

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها . -3
قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. تحديد -2  جوانب الضعف و القوة في مجلس اإلدارة ، وا 
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  -5

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أو شركات أخرى .
ة وكبار التنفيذيين ، ويراعي إستخدام معايير وضع سياسات واضحة لمكافإلت أعضاء مجلس اإلدار  -0

 مرتبطة باألداء .
 

 الشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الترشيحات  - ج
يفضل أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين أو غير التنفيذيين وفي جميع األحوال يجب أن  -2

 تكون األغلبية بعضوية اللجنة لهذا التصنيف من األعضاء.
 بالعضو المؤهل المناسب و الخبرة الكافية و األمانة  والموهبة .أن يتوافر  -7
أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضًا مع مصلحة الشركة أو منافسًا ألعمالها أو قد  -2

 تضر بقدرته على القيام بواجباته ومسؤولياته بموضوعيه.
افظة التامة على سرية المعلومات وعدم يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإلدارة من المح -2

 إذاعة أسرار الشركة ألي جهة كانت.
يقدم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بيانًا بأسماء األشخاص الذين يرى أهليتهم لعضوية اللجنة  -5

ويتولى مجلس اإلدارة المفاضلة بين المرشحين ممن تتوافر فيهم الشروط، ويصدر قرار مجلس اإلدارة وفق 
 بط المحددة بنظام الشركة بتسمية أعضاء اللجنة.الضوا

 



  

شركة أبناء عبدهللا عبد المحسن الخضرينظام الحوكمة الخاص ب  31 

عفاؤهم ومدة عضويتهم   -د  عدد أعضاء اللجنة وتعيينهم وا 
تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء على األقل، ويجوز أن يكون بينهم أعضاء من مجلس اإلدارة  -2

 مدة العضوية.  ممن تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالفقرة )ج( وان تتوافر تلك الشروط طوال
مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة المشار إليها في )ج( يتولى مجلس اإلدارة  -2

 المفاضلة بين المرشحين لعضوية اللجنة ممن تتوافر فيهم الشروط. 
 مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ويجب أال تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس اإلدارة.  -3
اإلدارة عضوًا إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو بسبب اإلستقالة أو يعين مجلس  -2

 العجز أو اإلعفاء، ويعتبر العضو المعين مواصاًل لفترة خدمة العضو الذي شغر في اللجنة. 
 تختار اللجنة رئيسًا لها في أول إجتماع ويجوز أن يعين أمينًا لها.  -5
 -نة بقرار من مجلس اإلدارة في حالة:يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللج -2

x  .طلب العضو إعفائه من عضوية اللجنة 
x  إساءة العضو لمنصبه أو سوء التصرف الذي يعتبره مجلس اإلدارة مضرًا بأهداف وسمعة الشركة

 بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة. 
x فقرة )ج(.فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة الموضحة في ال 
 

 إنتهاء مدة اللجنة -هـ 
  -تنتهي مدة اللجنة ويقوم مجلس اإلدارة بإعادة تشكيلها في الحاالت اآلتية:

x  .عند انتهاء مدتها 
x  .عندما يرى مجلس اإلدارة ضرورة لذلك 
x .عند انتخاب مجلس إدارة جديد 

 
  مكافأة أعضاء اللجنة -و

x وقت والجهد الذي يبذلونه وفي ذلك شكل بدل يحصل أعضاء اللجنة على مكافأة متناسبة مع ال
حضور جلسات على أال تتجاوز قيمة بدل حضور الجلسات عن تلك المقررة ألعضاء مجلس 

 اإلدارة. 
x  يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العمومية المكافإلت والمزايا التي صرفت ألعضاء

 اللجنة. 
 
  أسلوب عمل اللجنة -ز
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x الجدول الزمني إلجتماعاتها ويتم اإلتفاق بشكل نهائي خالل كل اجتماع على موعد  تعتمد اللجنة على
 اإلجتماع الالحق. 

x  تعقد اللجنة اجتماع دوري كل ثالثة شهور على األقل وتوجه الدعوة من الرئيس لألعضاء قبل أسبوع
 من الموعد ويرفق بها جدول األعمال.

x نة بناء على طلب عضوين من األعضاء أو مجلس اإلدارة باإلضافة لما ذكر بالبند السابق تعقد اللج
 ويبين األسباب الموجبة لإلجتماع. 

x  تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح
 الجانب الذي معه الرئيس. 

x حفظ.يجوز ألي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين أسباب الت 
x  يحرر محضر باإلجتماع يدون فيه تاريخ اإلجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص

 المناقشات والتوصيات والقرارات ويوقع جميع األعضاء الحاضرين وتدون أي مالحظات او تحفظات.
x ما قامت  تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة، وتقرير سنوي للجمعية العامة للشركة يتضمن

 به من أعمال خالل العام ونتائجها.
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 املكافآتالئحة عمل جلنة 

 احملسن اخلضريأبناء عبداهللا عبدبشركة 
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 املكافآتجلنة الئحة عمل 

 :املكافآتجلنة  تشكيل  -أ

غیر أعضاء مجلس من  من ثالثة أعضاء مجلس إدارة الشركةبقرار من  المكافآتتشكل لجنة  -1
ارج مجلس اإلدارة سواء من المساھمین أو من ، ویجوز االستعانة بأشخاص من خاإلدارة التنفیذیین

 غیرھم.

 .مستقل على األقلمجلس إدارة عضو  یجب أن یكون من بین أعضاء اللجنة  -2

 تجوز مشاركة رئیس مجلس اإلدارة في اللجنة على أن ال یتولى رئاستھا. -3

 یجب أن یكون رئیس اللجنة من أعضاد مجلس اإلدارة المستقلین. -4

 مهام اللجنة: -ب

 :بما یلي المكافآتلجنة تختص 

إعداد سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة -
التنفیذیة، ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا تمھیداً العتمادھا من الجمعیة العامة، على أن 

  ، والتحقق من تنفیذھا.یراعى في تلك السیاسة إتباع معاییر ترتبط باالداء، واالفصاح عنھا
توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا، وبیان أي انحراف -	

 جوھري عن ھذه السیاسة. 
 المراجعة الدوریة لسیاسة المكافآت، وتقییم مدى فعالیتھا في تحقیق األھداف المتوخاة منھا. -
إلدارة واللجان المنبثقة عنھ وكبار التنفیذیین التوصیة لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس ا-

 بالشركة وفقاً للسیاسة المعتمدة. 

 الشروط الواجب توافرها يف عضو اللجنة  -ج

 أن ال یكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین.  -1
  معرفة بطبیعیة أعمال الشركة.إلمام وأن یكون لدیھ  -2
 

  مدة اللجنة واإلعفاء من عضويتها:  -د

 . میالدیة تتزامن مع دورة مجلس اإلدارة  للجنة ثالث سنواتة امد-
 -یتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة في حالة:-	

 طلب العضو إعفائھ من عضویة اللجنة. -
أو سوء التصرف الذي یعتبره مجلس اإلدارة مضراً بأھداف  لعضویتھ باللجنةإساءة العضو -

 وسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة. 
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فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرھا في عضویة اللجنة الموضحة في الفقرة -
 (ج).

یعین  ء،أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو بسبب اإلستقالة أو العجز أو اإلعفا مقعدإذا شغر -
في المقعد الشاغر على أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العامة  مجلس اإلدارة عضواً 

 مواصالً  في المقعد الشاغر ویعتبر العضو المعین للمساھمین في أول إجتماع تال لھا إلعتماده.
 . لمدة عضویة سلفھ

 
  :مكافأة أعضاء اللجنة -و
 

الجلسات أو المكافأة الثابتة أو كلیھما، وذلك  تتكون مكافأة إعضاء اللجنة من بدل حضور-
 بناء على توصیة لجنة المكافآت، وبما ال یتجاوز الحدود القصوى المنصوص علیھا نظاماً.

یتضمن تقریر مجلس اإلدارة السنوي بیان المكافآت الممنوحة لكل عضو من أعضاء -	
 اللجنة.

 
 أسلوب عمل اللجنة -ز
  

 . أمینا للسر أول إجتماع ویجوز أن یعین لھاتختار اللجنة رئیساً لھا في -
 كل سنة على األقل وكلما دعت الحاجة لذلكبصفة دوریة  اللجنةتجتمع -	

أعمالھا خالل  تقریراً ترفعھ لمجلس اإلدارة في نھایة السنة المالیة للشركة عن اللجنةتعد -
 .السنة المالیة وما قامت بأدائھ من مھام

تھا وقرارتھا ومناقشاتھا  في محاضر یوقعھا رئیس اللجنة وتوصیا اللجنةتوثق مداوالت  -
 وأعضائھا الحاضرین.

تصدر القرارات والتوصیات لجنة حضور أغلبیة أعضائھا، والیشترط لصحة إجتماع -
 بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین. 

 
 

 قرارات إعتماد الالئحة
 

 ریخالتا جھة االعتماد/التوصیة/االقتراح                     
  اقتراح مجلس االدارة االصدار ١

  اعتماد الجمعیة العامة للمساھمین
 

 



 
 

 

 

 الثانيالبند 

 التصويت على الئحة عمل جلنة الرتشيحات 

 

 

 



 

 

 قبل التعديل
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 الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هـ الموافق 01/17/0230المؤرخ والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها 
هـ 01/12/0230م بناء علي إقتراح مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريح 11/11/1101

م، والمعدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثالثة في إجتماعها المؤرخ 13/12/1101الموافق 
 م.19/01/1101هـ الموافق 13/10/0231
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 جلنة الرتشيحات واملكافآت
 
 

 أهداف لجنة الترشيحات - أ
دارية تهدف اللجنة إلى اإلسهام في وضع سياسات لوجود مجلس إدارة للشركة ي تمتع بمهارات أكاديمية وا 

 وكيفية مكافإلتهم . ) تنفيذيين ، وغير تنفيذيين، ومستقلين(اء المجلس التأكد من تصنيف أعضو 
 

 مهام اللجنة - ب
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق السياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم  -2

 ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة  بالشرف أو األمانة .
لمطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، و إعداد وصف المراجعة السنوية لالحتياجات ا -7

للقدرات و المؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه 
 العضو ألعمال المجلس .

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها . -3
قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. تحديد -2  جوانب الضعف و القوة في مجلس اإلدارة ، وا 
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  -5

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أو شركات أخرى .
ة وكبار التنفيذيين ، ويراعي إستخدام معايير وضع سياسات واضحة لمكافإلت أعضاء مجلس اإلدار  -0

 مرتبطة باألداء .
 

 الشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الترشيحات  - ج
يفضل أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين أو غير التنفيذيين وفي جميع األحوال يجب أن  -2

 تكون األغلبية بعضوية اللجنة لهذا التصنيف من األعضاء.
 بالعضو المؤهل المناسب و الخبرة الكافية و األمانة  والموهبة .أن يتوافر  -7
أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضًا مع مصلحة الشركة أو منافسًا ألعمالها أو قد  -2

 تضر بقدرته على القيام بواجباته ومسؤولياته بموضوعيه.
افظة التامة على سرية المعلومات وعدم يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإلدارة من المح -2

 إذاعة أسرار الشركة ألي جهة كانت.
يقدم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بيانًا بأسماء األشخاص الذين يرى أهليتهم لعضوية اللجنة  -5

ويتولى مجلس اإلدارة المفاضلة بين المرشحين ممن تتوافر فيهم الشروط، ويصدر قرار مجلس اإلدارة وفق 
 بط المحددة بنظام الشركة بتسمية أعضاء اللجنة.الضوا
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عفاؤهم ومدة عضويتهم   -د  عدد أعضاء اللجنة وتعيينهم وا 
تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء على األقل، ويجوز أن يكون بينهم أعضاء من مجلس اإلدارة  -2

 مدة العضوية.  ممن تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالفقرة )ج( وان تتوافر تلك الشروط طوال
مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة المشار إليها في )ج( يتولى مجلس اإلدارة  -2

 المفاضلة بين المرشحين لعضوية اللجنة ممن تتوافر فيهم الشروط. 
 مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ويجب أال تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس اإلدارة.  -3
اإلدارة عضوًا إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو بسبب اإلستقالة أو يعين مجلس  -2

 العجز أو اإلعفاء، ويعتبر العضو المعين مواصاًل لفترة خدمة العضو الذي شغر في اللجنة. 
 تختار اللجنة رئيسًا لها في أول إجتماع ويجوز أن يعين أمينًا لها.  -5
 -نة بقرار من مجلس اإلدارة في حالة:يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللج -2

x  .طلب العضو إعفائه من عضوية اللجنة 
x  إساءة العضو لمنصبه أو سوء التصرف الذي يعتبره مجلس اإلدارة مضرًا بأهداف وسمعة الشركة

 بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة. 
x فقرة )ج(.فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة الموضحة في ال 
 

 إنتهاء مدة اللجنة -هـ 
  -تنتهي مدة اللجنة ويقوم مجلس اإلدارة بإعادة تشكيلها في الحاالت اآلتية:

x  .عند انتهاء مدتها 
x  .عندما يرى مجلس اإلدارة ضرورة لذلك 
x .عند انتخاب مجلس إدارة جديد 

 
  مكافأة أعضاء اللجنة -و

x وقت والجهد الذي يبذلونه وفي ذلك شكل بدل يحصل أعضاء اللجنة على مكافأة متناسبة مع ال
حضور جلسات على أال تتجاوز قيمة بدل حضور الجلسات عن تلك المقررة ألعضاء مجلس 

 اإلدارة. 
x  يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العمومية المكافإلت والمزايا التي صرفت ألعضاء

 اللجنة. 
 
  أسلوب عمل اللجنة -ز



  

شركة أبناء عبدهللا عبد المحسن الخضرينظام الحوكمة الخاص ب  32 

x الجدول الزمني إلجتماعاتها ويتم اإلتفاق بشكل نهائي خالل كل اجتماع على موعد  تعتمد اللجنة على
 اإلجتماع الالحق. 

x  تعقد اللجنة اجتماع دوري كل ثالثة شهور على األقل وتوجه الدعوة من الرئيس لألعضاء قبل أسبوع
 من الموعد ويرفق بها جدول األعمال.

x نة بناء على طلب عضوين من األعضاء أو مجلس اإلدارة باإلضافة لما ذكر بالبند السابق تعقد اللج
 ويبين األسباب الموجبة لإلجتماع. 

x  تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح
 الجانب الذي معه الرئيس. 

x حفظ.يجوز ألي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين أسباب الت 
x  يحرر محضر باإلجتماع يدون فيه تاريخ اإلجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص

 المناقشات والتوصيات والقرارات ويوقع جميع األعضاء الحاضرين وتدون أي مالحظات او تحفظات.
x ما قامت  تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة، وتقرير سنوي للجمعية العامة للشركة يتضمن

 به من أعمال خالل العام ونتائجها.
 

 

 



 

 

 

 بعد التعديل
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 الرتشيحاتجلنة الئحة عمل 

 :الرتشيحاتجلنة  تشكيل  -أ

غیر أعضاء مجلس من  من ثالثة أعضاء مجلس إدارة الشركةبقرار من  الترشیحاتتشكل لجنة  -1
من خارج مجلس اإلدارة سواء من المساھمین أو من  ، ویجوز االستعانة بأشخاصاإلدارة التنفیذیین

 غیرھم.

 .مستقل على األقلمجلس إدارة عضو  یجب أن یكون من بین أعضاء اللجنة  -2

 تجوز مشاركة رئیس مجلس اإلدارة في اللجنة على أن ال یتولى رئاستھا. -3

 یجب أن یكون رئیس اللجنة من أعضاد مجلس اإلدارة المستقلین. -4

 مهام اللجنة: -ب

 :الترشیحات بما یليتختص لجنة 
 اقتراح سیاسات ومعاییر واضحة للعضویة في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.  -	

ً للسیاسات والمعاییر - التوصیة لمجلس اإلدارة بترشیح أعضاء فیھ، وإعادة ترشیحھم وفقا
 المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشیح أي شخص سبقت إدانتھ بجریمة مخلة باألمانة. 

عداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة إ-
 التنفیذیة. 

 تحدید الوقت الذي یتعین على العضو تخصیصھ ألعمال مجلس اإلدارة.  -
المراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المھارات أو الخبرات المناسبة لعضویة مجلس -

 نفیذیة.  اإلدارة ووظائف اإلدارة الت
مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وتقدیم التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن -

 إجراؤھا. 
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان -

 العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى. 
یین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء المستقلین وضع وصف وظیفي لألعضاء التنفیذ-

 وكبار التنفیذیین. 
 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین. -
تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتھا بما یتفق مع -	

 مصلحة الشركة .  
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 لواجب توافرها يف عضو اللجنة الشروط ا -ج

 أن ال یكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین.  -1
  معرفة بطبیعیة أعمال الشركة.إلمام وأن یكون لدیھ  -2
 

  مدة اللجنة واإلعفاء من عضويتها:  -د

 . میالدیة تتزامن مع دورة مجلس اإلدارة  ة اللجنة ثالث سنواتمد-	
 -یتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة في حالة:-
 طلب العضو إعفائھ من عضویة اللجنة. -
أو سوء التصرف الذي یعتبره مجلس اإلدارة مضراً بأھداف  لعضویتھ باللجنةإساءة العضو -

 وسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة. 
ب توافرھا في عضویة اللجنة الموضحة في الفقرة فقد العضو ألي شرط من الشروط الواج-

 (ج).
یعین  أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو بسبب اإلستقالة أو العجز أو اإلعفاء، مقعدإذا شغر -

في المقعد الشاغر على أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العامة  مجلس اإلدارة عضواً 
 مواصالً  في المقعد الشاغر ویعتبر العضو المعین للمساھمین في أول إجتماع تال لھا إلعتماده.

 . لمدة عضویة سلفھ
 

  :مكافأة أعضاء اللجنة -و
 

تتكون مكافأة إعضاء اللجنة من بدل حضور الجلسات أو المكافأة الثابتة أو كلیھما، وذلك -	
 بناء على توصیة لجنة المكافآت، وبما ال یتجاوز الحدود القصوى المنصوص علیھا نظاماً.

من تقریر مجلس اإلدارة السنوي بیان المكافآت الممنوحة لكل عضو من أعضاء یتض-
 اللجنة.

 
 أسلوب عمل اللجنة -ز
  

 . أمینا للسر تختار اللجنة رئیساً لھا في أول إجتماع ویجوز أن یعین لھا-	
 كل سنة على األقل وكلما دعت الحاجة لذلكبصفة دوریة  اللجنةتجتمع -
أعمالھا خالل  لمجلس اإلدارة في نھایة السنة المالیة للشركة عن تقریراً ترفعھ اللجنةتعد -

 .السنة المالیة وما قامت بأدائھ من مھام
وتوصیاتھا وقرارتھا ومناقشاتھا  في محاضر یوقعھا رئیس اللجنة  اللجنةتوثق مداوالت  -

 وأعضائھا الحاضرین.
رات والتوصیات تصدر القرالجنة حضور أغلبیة أعضائھا، والیشترط لصحة إجتماع -

 بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین. 
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 قرارات إعتماد الالئحة
 

 التاریخ جھة االعتماد/التوصیة/االقتراح                     
 ٢٣/١١/٢٠١٧ اقتراح مجلس االدارة االصدار ١

  اعتماد الجمعیة العامة للمساھمین
 

 



 

 

 

 

 الثالثالبند 

التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان واإلدارة 

 التنفيذية

 
 

 



 

 

 

 

 قبل التعديل
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قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين في اإلجتماع، وعند  تصدر-ه
 س المجلس حال غيابه.ي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأتساوي األصوات يرجح الرأ

 

لب أحد لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين مالم يط -و
 األعضاء كتابة إجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول إجتماع تال له.

 

عداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت إيجب على مجلس اإلدارة توثيق  -ي جتماعاته وا 
 التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

 
 وتعويضاتهم: وكبار التنفيذيين : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة العشرونو  الواحد دةالما

النظام وفي حدود ما نص عليه  هذا( من 1المنصوص عليها في المادة ) ةتتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسب-
ور وفقًا لما يحدده نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة لـه باإلضافة إلى بدل حض

. ويشتمل مملكةال في ة والقرارات والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصةمجلس اإلدارة مع مراعاة األنظم
تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل 

األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا . كما يشتمل التقرير السنة المالية من رواتب ونصيب في 
المذكور على بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية 

 أو إستشارية للشركة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة .

 ين وتعويضاتهم للشروط واألحكام الوارد بعقود العمل المبرمة معهم.تخضع مكافـإلت كبار التنفيذي-
 

 : تعارض المصالح في مجلس اإلدارة:العشرونو  الثانيةالمادة 

مصلحة  ن تكون له أيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة، أبغير ترخي ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة     .2
ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم تي تتم لحساب الشركة، والعقود ال مباشرة او غير مباشرة( في األعمال)

بطريق المنافسة العامة اذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة ان 
يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في 

وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا محضر االجتماع. 
جلس اإلدارة الجمعية العامة عند . ويبلغ رئيس مفي الجمعية العامة أو في إجتماع مجلس اإلدارة الشأن

ذا نعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهإ
 التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.

 



 

 

 

 بعد التعديل
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

	

 مكافآت آعضاء جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيةسياسات 
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 1 ن المجلس وكبار التنفیذیین بشركة الخضريسیاسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة ولجا

 جدول احملتويات

 

 تعریفات               املادة األوىل:  

 تمھید               املادة الثانية:

 ف الالئحةأھدا              املادة الثالثة:

 قواعد ومعاییر منح المكافآت              املادة الرابعة:

 اإلفصاح عن المكافآت           :اخلامسة املادة

 المراجعة والتفاذ          :السادسةاملادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2 ن المجلس وكبار التنفیذیین بشركة الخضريسیاسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة ولجا

 املادة األوىل:   تعريفات

الشركات المعدلة، یكون مع مراعاة التعریفات الواردة في الئحة مصطلحات السوق والئحة حوكمة 
 للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبینة بجانب كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك.

  ) الخضري( شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري الشركة: §

 .شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضريمجلس إدارة Vلس: ا §

 ھیئة السوق المالیة. : اهليئة §

 .ھـ1437-1-28) وتاریخ 3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ام الشركات:نظ §

 .شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضريالنظام االساسي ل نظام الشركة األساس: §

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم  الئحة حوكمة الشركات: §
 .م13/02/2017ھـ الموافق 16/05/1438بتاریخ  8-16-2017

ً الشركة  مساھميجمعیة  :اجلمعية العامة §  .األساس ونظام الشركة الشركات حكام نظامأل وفقا

 سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة :السياسة §

السنویة المرتبطة باألداء، المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمھا، والمكافآت الدوریة أو  املكافآت: §
والخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة األجل، وأي مزایا عینیة أخرى، باستثناء النفقات والمصاریف 

 الفعلیة المعقولة التي تتحملھا الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدیة عملھ.
هللا عبد المحسن بشركة أبناء عبد ولجنة الترشیحات ولجنة المراجعة : لجنة المكافآتاللجان §

 الخضري.
ألشخاص المنوط بھم إدارة عملیات الشركة الیومیة، واقتراح القرارات ا كبار التنفيذيني: §

 االستراتیجیة وتنفیذھا، كالرئیس التنفیذي ونوابھ والمدیر المالي.
عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراتھ، وال العضو املستقل:  §

بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن تنطبق علیھ أي من عوارض االستقالل المنصوص علیھا 
 ھیئة السوق المالیة.

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 3 ن المجلس وكبار التنفیذیین بشركة الخضريسیاسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة ولجا

 متهيد:   الثانيةاملادة 

شركة أبناء عبدهللا ب سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیةتم إعداد  .1
لنظام الشركات ولوائحھ وفقا  - ھمة سعودیةشركة مسا - ) الخضري( عبدالمحسن الخضري

 التنفیدیة والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ونظام الشركة األساس.

لجنة المكافآت وال یسري التعدیل أال بعد من  توصیةإال بناًء على  السیاسةال یتم تعدیل ھذه  .2
مة واللوائح والتعلیمات الصادرة من الجھات ، ما لم تتضمن األنظللشركة امةالجمعیة الع موافقة

 المختصة غیر ذلك.

 أهداف السياسة:   الثالثةاملادة 

الشروط والمعاییر  معاییر وإجراءات واضحة ومحددة توضح لمساھمي الشركةوضع  -	
اللجان وكبار التنفیذیین  ءعند منح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة، أعضاواإلجراءات المتبعة 

 بالشركة.

 اإلدارة مجلس في العمل أجل من خبرةوال والقدرة الكفاءة من بقدر یتمتعون أفراداستقطاب -
 .التنفیذیة واإلدارة واللجان

 قواعد ومعايري منح املكافآت:   الرابعةاملادة 

 القواعد واملعايري العامة: -أ

نظام الشركة األساس، والتنفیذیة  ماولوائحھ ونظام السوق المالیة دون االخالل بأحكام نظام الشركات
 القواعد والمعاییر التالیة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیةیراعى عند تحدید 

 أن تكون المكافآت مبنیة على توصیة لجنة المكافآت. -	

 أو التنفیذي عضو المجلس أو عضو اللجنةأن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات -
، باإلضافة إلى األھداف المحددة من قبل مجلس مسؤولیات التي یقوم بھا ویتحملھاالواألعمال و
 مراد تحقیقھا خالل السنة المالیة، وبما یحقق األنسجام مع إستراتیجیة الشركة وأھدافھا.اإلدارة ال

ربط الجزء المتغیر من المكافآت باالداء على المدى الطویل بغرض حث أعضاء مجلس  -
 جان واإلدارة التنفیذیة على إنجاح الشركة على المدى الطویل.اإلدارة والل

تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظیفة، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا، والمؤھالت  -
 العلمیة والخبرات العملیة والمھارات ومستوى األداء.

 االنسجام مع حجم وطبیعة المخاطر لدى الشركة. -

فأة قد تقررت بناء على معلومات غیر دقیقة قدمھا عضو مجلس اإلدارة أو أي إذا تبین أن المكا -
من اللجان أو اإلدارة التنفیذیة، فإنھ یتم إیقاف صرفھا أو إتخاذ اإلجراءات النظامیة نحو 

 إستردادھا في حال تم صرفھا.



  

 4 ن المجلس وكبار التنفیذیین بشركة الخضريسیاسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة ولجا

 لشركة والمھارة الالزمة إلدارتھا.أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط ا-

 ین االعتبار القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.اآلخذ بع-

ذوي خبرة  ولجان وتنفیذیین أن تكون المكافآة كافیة بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس-
 وكفاءة مناسیة وتحفیزھم واإلبقاء علیھم.

 دة.یتم تحدید المكافآت بالتنسیق مع لجنة الترشیحات عند التعیینات الجدی-	

 یراعى األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحدید المكافآت.-		

 

 :اإلدارة واللجانمكافآت أعضاء جملس  -ب

ً أو  -أو اللجان  نظیر عضویتھم في المجلس –عضاء مجلس اإلدارة تكون مكافأة أ -	 ً معینا مبلغا
ویجوز الجمع بین  أو مزایا عینیة أو نسبة معینة من صافى األرباحجلسات البدل حضور عن 

 إثنتین أو أكثر من ھذه المزایا.

یجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من األرباح التي تحققھا الشركة أو -
 أن تكون مبنیة بشكل مباشر أو غیر مباشر على ربحیة الشركة.

بمبلغ ال یزید عن مائة الف لایر سنویاً، وذلك بناء على توصیة لجنة  مكافأة أعضاء اللجان یمنح-
 آت بالشركة.المكاف

بما  لغ ثالثة االف لایر عن كل اجتماعبتحدد بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بم-
 الحدیثة أي من وسائل االتصال عبر في ذلك مشاركة العضو في االجتماع عبر الھاتف أو

ً صوتیاً أو   .مرئیا

عقد بھا المقیمین خارج المنطقة التي تتذاكر السفر ألعضاء المجلس واللجان تقوم الشركة بتأمین -
، وفي حال تأمین )سواء للرحالت الداخلیة أو الخارجیة(على درجة رجال األعمال  االجتماعات
خلیة ومبلغ بمبلغ الف وخمسمائة لایر عن الرحالت الدایتم تعویضھ  من قبل العضو تذاكر السفر

خمسة االف لایر عن الرحالت داخل دول مجلس التعاون الخلیجي وباقي الدول العربیة ومبلغ 
 ثمانیة االف لایر عن الرحالت لباقي دول العالم.

ألعضاء  - لیلتین بحد أقصىلمدة  - اإلقامة بأي من الفنادق فئة الخمس نجوم بتأمینتقوم الشركة -
، وفي حال تأمین اإلقامة من المنطقة التي تعقد بھا االجتماعات المقیمین خارجالمجلس واللجان 

 .للیلة الواحدة وبحد أقصى لیلتین لایر ألفینقبل العضو یتم تعویضھ بمبلغ 

یجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضویتھ في لجنة المراجعة المشكلة من -
أة التي یحصل علیھا بصفتھ عضو في مجلس ، وذلك باإلضافة إلى المكافالجمعیة العامةقبل 

 اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.

یجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو -
كلف بھا من قبل الشركة، وذلك إضافیة ی -بموجب ترخیص مھني –إداریة أو إستشاریة 



  

 5 ن المجلس وكبار التنفیذیین بشركة الخضريسیاسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة ولجا

باإلضافة إلى المكافأة التي یحصل علیھا بصفتھ عضو في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة 
 من قبل مجلس اإلدارة، وفقا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.

یجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسھم، وذلك بعد إستیفاء كافة -
تكون القیمة المدخلة لألسھم ھي ط النظامیة المقررة في ھذا الشأن، وفي ھذه الحالة بالضوا

 القیمة السوقیة عند تاریخ االستحقاق.

متفاوتة المقدار بحیث تعكس  واللجان یجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة-	
التي یحضرھا مدى خبرة العضو وإختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ واستقاللھ وعدد الجلسات 

 غیرھا من االعتبارات.

إذا قررت الجمعیة العامة إنھاء عضویة من تغیب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم -		
حضوره ثالثة إجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر مشروع، فال یستحق ھذا العضو أي مكافآت 

 عنلتي صرفت لھ عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ویجب علیھ إعادة جمیع المكافآت ا
 تلك الفترة.

إذا تبین للجنة المراجعة أو الھیئة أن المكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس -	
اإلدارة مبنیة على معلومات غیر صحیحة أومضللة تم عرضھا على الجمعیة العامة أو تضمینھا 

 بردھا. تقریر مجلس اإلدارة السنوي، فیجب علیھ إعادتھا للشركة، ویحق للشركة مطالبتھ

التصویت على بند مكافأة أعضاء مجلس أو اللجان ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة -	
 .اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة

 

 :كبار التنفيذينمكافآت  -ج

أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفیذیین  -بناء على توصیة لجنة المكافآت -یحدد مجلس اإلدارة-	
 .تة آو المكافآت المرتبطة باألداءبفي الشركة مثل المكافآت الثا

یتم منح كبار التنفیذیین مكافآت سنویة بناء على تقییم األداء، باإلضافة الى التعویضات -
 والمكافآت الثابتة حسب عقود العمل المبرمة معھم.

یجوز منح مكافآت لكبار التنفیذیین في شكل أسھم، وذلك بعد إستیفاء كافة الضوابط النظامیة -
تكون القیمة المدخلة لألسھم ھي القیمة السوقیة عند في ھذا الشأن، وفي ھذه الحالة  المقررة

 تاریخ االستحقاق.

یبنى تقییم أداء كبار التنفیذیین بشكل رئیسي على أدائھم المھني خالل العام ومدى تفاعلھم  -
 المھني في تحقیق اھداف الشركة االستراتیجیة.
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 ملكافآتاإلفصاح عن ا :اخلامسةاملادة 

یفصح مجلس اإلدارة في تقریره السنوي عن تفاصیل السیاسات المتعلقة بالمكافآت -	
وآلیات تحدیدھا والمبالغ والمزایا المالیة والعینیة المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 مقابل أي أعمال أو مناصب تنفیذیة ھو فنیة ھو إداریة ھو استشاریة.

ة وتفصیل في تقریر مجلس اإلدارة عن قیمة المكافآت یتم اإلفصاح بدقة وشفافی-
الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 

 سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزایا، أیاً كانت طبیعتھا واسمھا. 

ً في الشركة، فتكون القیمة المدخلة لألسھ- م ھي القیمة السوقیة إذا كانت المزایا أسھما
 عند تاریخ االستحقاق.

 

 راجعة والنفاذ: املسابعةاملادة ال

  .المكافآت لجنة قبل من دوریة بصفةواالشراف  للمراجعة السیاسةتخضع -	

یتم إعتماد تعدیل ھذه السیاسة بموجب قرار الجمعیة العامة للمساھمین بناء على توصیة -
 بمجرد اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة.نافذة تصدر من مجلس اإلدارة، وتكون الالئحة 

ولوائحھ كل ما لم یرد بشأنھ نص في ھذه الالئحة یطبق بشأنھ نظام الشركات السعودي -
األساس والقرارات الصـادرة مـن الجھـات  الشركة ونظامالمالیة ولوائحھ ونظام ھیئة السوق 
 .بالالئحةالمختصة فیما یتعلق 

 

 
 ةقرارات إعتماد السياس

 
 التاریخ جھة االعتماد/التوصیة/االقتراح                     

1 
 االصدار 

  ٢٣/١١/٢٠١٧ اقتراح لجنة المكافآت
  ٢٣/١١/٢٠١٧ توصیة مجلس االدارة

  اعتماد الجمعیة العامة للمساھمین
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  سياسات ومعايري وإجراءات عضوية جملس اإلدارة
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ج  1 رإءت إلعضوية بمجلس إدإرة شركة أبناء عبدإهلل عبدإلمحسن إلخضريسياسة ومعايير وإ 

 سياسات ومعايري وإجراءات عضوية جملس اإلدارة

 

 أوال: تكوين مجلس إإلدإرة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية  -1
ستثناءًا من ذلك فقد تم تعيين أعضاء أول مجلس إدارة   للشركة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، وا 
في إجتماع جمعية التحول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريح صدور قرار معالي وزير التجارة 

 والصناعة بإعالن تحول الشركة.
 تكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين. -2
ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما  -3

 أكثر.
ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب   -4

 العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
الشركة ال تقل قيمتها عن عشرة  يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم  -5

اآلف لاير، وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها 
وتظل  وزير التجارة والصناعة، وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة

مسئولية المنصوص عليها في غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى ال
 من نظام الشركات. 77المادة 

 ثانيًا: معايير وشروط عضوية مجلس إإلدإرة

أن ال يكون الشخص المتقدم لعضوية مجلس اإلدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف  -1
 واألمانة.

لمام جيد بمجال األعمال. -2  أن يكون لديه خبرات عملية مناسبة وا 
 في مجال نشاط الشركة.يفضل من لديه خبرة  -3
 أال يشغل عضوية مجلس إدارة خمس شركات مساهمة. -4
 المنافسة للشركة. المساهمة أال يكون عضوًا في مجلس إدارة أي من الشركات -5



  

ج  2 رإءت إلعضوية بمجلس إدإرة شركة أبناء عبدإهلل عبدإلمحسن إلخضريسياسة ومعايير وإ 

 أن توجد لديه اإلمكانية لتخصيص الوقت الكافي لإلضطالع بمسئوليات عضو مجلس اإلدارة. -6
 

 ةثالثًا: إجرإءإت إلترشح لعضوية مجلس إإلدإر 

 يجب أن يكون طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مستوفيًا للشروط اآلتية:

تقديم إخطارًا خطيًا إلدارة الشركة يشمل تعريفًا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية وخبرته في  -1
 مجال أعمال الشركة.

 ة مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيانييتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضو  -2
 عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها.

 بيان بالشركات المساهمة التي ال يزال يتولى عضويتها. -3
بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمااًل شبيهة بأعمال  -4

 الشركة.
ن يرفق بإخطار ، فيجب عليه أإذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة -5

عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنًا المعلومات  الترشيح بيانًا من إدارة الشركة
 اآلتية:

 

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد  - أ
 حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع اإلجتماعات. اإلجتماعات التي

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد اإلجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك  - ب
اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اإلجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره 

 إلى مجموع اإلجتماعات.
 سنوات الدورة.خالل كل سنة من  ي حقققتها الشركةملخص النتائج المالية الت - ت

 

 

 

 



  

ج  3 رإءت إلعضوية بمجلس إدإرة شركة أبناء عبدإهلل عبدإلمحسن إلخضريسياسة ومعايير وإ 

 رإبعًا: تعريف أعضاء مجلس إإلدإرة إلجدد بالشركة

يجب أن يكتسب األعضاء الجدد بعد تعيينهم بمجلس إدارة الشركة كافة المهارات والمعلومات   -1
عد يامل التي تمكنهم من مباشرة مسئولياتهم والمهام المنوطة بهم، وذلك من خالل برنامج ش

 خصيصًا عن الشركة، ويشمل هذا البرنامج ما يلي:
 ترتيب اإلجتماعات مع كبار التنفيذيين بالشركة ومديري األقسام المختلفة. - أ
 إجراء زيارات ميدانية إلى مواقع العمل بالشركة. - ب
معلومات عن الشركة ونشاطها وأسواقها وتنظيمها اإلداري ولوائحها الداخلية وأوضاعها  - ج

 بالجوانب المالية والقانونية.المتعلقة 
 -إن لزم األمر –يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة في البرامج التدريبية المختلفة  -2

بهدف الوقوف على أحدث المستجدات وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من المشاركة الفعالة في 
 أعمال المجلس.

 

 خامسًا: إنتهاء عضوية مجلس إإلدإرة

جلس بإنتهاء مدته أو بإستقالة العضو أو وفاته أو إذا أصبح غير صالح لعضوية تنتهي عضوية الم
ذا شغر مركز أحد اعضاء المجلس جاز  المجلس وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وا 
لمجلس اإلدارة أن يعين مؤقتًا عضوًا آخر في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية 

ذا نقص عدد أعضاء المجلس  العامة العادية في أول إجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وا 
وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين  عن النصاب الالزم لصحة إجتماعاته

 العدد الالزم من األعضاء.

 



 

 

 

 بعد التعديل

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  سياسات ومعايري وإجراءات عضوية جملس اإلدارة

 أبناء عبد اهللا عبد احملسن اخلضريبشركة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 1 سیاسة ومعاییر وإجراءت العضویة بمجلس إدارة شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري

 جدول احملتويات

 

            الھدف من الالئحة       املادة األوىل:  

            حق المساھم في الترشح      املادة الثانية:

        شروط العضویة في مجلس االدارةمعاییر و       املادة الثالثة:

       المستندات المطلوبة للترشح      املادة الرابعة:

         إجراءات الترشح لعضویة مجلس االدارة   :اخلامسة املادة

    إجراءات انتخاب أعضاء مجلس االدارة     املادة السادسة:

 شغور العضویة          :السابعةاملادة 

 افصاح المرشح عن تعارض المصالح          :منةالثااملادة 

 المراجعة والنفاذ          :التاسعةاملادة 

   

 

 

 

 

 



  

 2 سیاسة ومعاییر وإجراءت العضویة بمجلس إدارة شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري

 سياسات ومعايري وإجراءات عضوية جملس اإلدارة

 اهلدف من الالئحة:: ىلاملادة االو

تھدف ھذه الالئحة إلى وضع معاییر وإجراءات واضحة ومحددة توضح لمساھمي الشركة والمرشحین 
ضویة مجلس اإلدارة الشروط والمعاییر واإلجراءات المتبعة عند اختیار أعضاء مجلس اإلدارة من لع

 قبل الجمعیة العامة للمساھمین.

 املادة الثانية: حق املساهم يف الرتشح:

ترشیح نفسھ أو شحص آخر أو أكثر لعضویة مجلس اإلدارة، وذلك في یحق لكل مساھم في الشركة 
 ي رأس المال عند توافر شروط العضویة وفقاً الحكام ھذه الالئحة.حدود نسبة ملكیتھ ف

 : معايري وشروط عضوية جملس اإلدارةالثالثةاملادة 

والمعرفة  یشترط أن یكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفایة المھنیة ممن تتوافر فیھم الخبرة
ویجب أن تتوافر فیھ على وجھ اقتدار، والمھارة واالستقالل الالزم بما یمكنھ من ممارسة مھامھ بكفاءة و

 الخصوص ما یلي:

وذلك بأن یتمتع بمھارات قیادیة تؤھلھ لمنح الصالحیات بما یؤدي إلى  القدرة على القیادة:-	
 تحفیز األداء وتطبیق أفضل الممارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقید بالقیم واألخالق المھنیة.

لمؤھالت العلمیة، والمھرات المھنیة، والشحصیة المناسبة، وذلك بأن تتوافر فیھ ا الكفاءة:-
ومستوى التدریب، والخبرات العملیة ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالیة والمستقبلیة أو باإلدارة 

 أو االقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضالً عن الرغبة في التعلم والتدریب.

توافر فیھ القدرات الفنیة، والقیادیة، واإلداریة، والسرعة في وذلك بأن ت القدرة على التوجیھ:-
اتخاذ القرار، واستیعاب المتطلبات الفنیة المتعلقة بسیر العمل، وأن یكون قادراً على التوجیھ 

 االستراتیجي والتخطیط والرؤیة المستقبلیة الواضحة.

 لتقاریر المالیة.وذلك بأن یكون قادراً على قراءة البیانات وا المعرفة المالیة:-

: وذلك بأن ال یكون لدیھ مانع صحي یعوقھ عن عن ممارسة مھامھ اللیاقة الصحیة-
 واختصاصاتھ.

نتھ بجریمة مخلة بالشرف أن ال یكون الشخص المتقدم لعضویة مجلس اإلدارة قد سبق إدا-
ریة أو حكم أو تمت إدانتھ لقیامھ بسلوك مخالف في األسواق المالیة أو األعمال التجا واألمانة

 بإفالسھ أو غیر صالح لعضویة المجلس وفقاً ألي نظام أو تعلیمات ساریة بالمملكة.
شركة أشھر افالسھا أو صفیت بناء أال یكون من كبار التنفیذیین أو أعضاء مجلس اإلدارة في -

 على أمر قضائي.
 



  

 3 سیاسة ومعاییر وإجراءت العضویة بمجلس إدارة شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري

دورة ربع شركات مساھمة وقت بدایة ألمرشح عضویة مجلس إدارة أكثر من أال یشغل ا-
 یھما اقرب. أوقت التعیین  المجلس المرشح لعضویتھا أو

یراعى عند الترشح لعضویة مجلس اإلدارة عدم وجود تضارب المصالح، وأال یكون -
 المرشح موظفاً بالحكومة ما لم یكن ممثالً للجھة التي رشحتھ.

 المنافسة للشركة. المساھمة أال یكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات-	
توجد لدیھ اإلمكانیة لتخصیص الوقت الكافي لإلضطالع بمسئولیات عضو مجلس  أن-		

 اإلدارة.
في حالة الترشح كعضو مستقل، یجب أال تتوافر في المرشح أي من عوارض -	

 االستقالل.
 

 املستندات املطلوبة للرتشح: املادة الرابعة

ركة خالل فترة الترشح المعلنھ على كل مرشح لعضویة مجلس اإلدارة أن یتقدم بطلب ترشیحھ للشیجب 
 مرفقاً بھ ما یلي

 طلب الترشح لعضویة مجلس اإلدارة موجھا إلى أمین سر لجنة الترشیحات. -1
(نموذج السیرة الذاتیة للمرشح  ٣تعبئة التماذج التي تحددھا ھیئة السوق المالیة مثل النموذج رقم  -2

ل علیھ من موقع ھیئة السوق لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة) والذي یمكن الخصو
 المالیة.

تولى عضویتھا والتي  مجالس إدارات شركات المساھمة واللجان التي  وتواریخبیان عدد  -3
 الیزال یتولى عضویتھا على أن یوضح في البیان ما یلي:

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد  -أ
 لعضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع اإلجتماعات.اإلجتماعات التي حضرھا ا

اللجان الدائمة التي شارك فیھا العضو، وعدد اإلجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك  -ب
اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اإلجتماعات التي حضرھا، ونسبة حضوره 

 إلى مجموع اإلجتماعات.
 ا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.ملخص النتائج المالیة التي حقققتھ -ت

إذا كان المرشح قد سبق لھ شغل عضویة مجلس إدارة الشركة، فیجب علیھ أن یرفق بإخطار  -4
ً المعلومات  ً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیھا عضویة المجلس متضمنا الترشیح بیانا

 اآلتیة:
 

من سنوات الدورة، وعدد  عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة -أ
 اإلجتماعات التي حضرھا العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع اإلجتماعات.

اللجان الدائمة التي شارك فیھا العضو، وعدد اإلجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك  -ب
اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اإلجتماعات التي حضرھا، ونسبة حضوره 

 ع اإلجتماعات.إلى مجمو
 ملخص النتائج المالیة التي حقققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. -ت

 



  

 4 سیاسة ومعاییر وإجراءت العضویة بمجلس إدارة شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري

ً كعضو مستقل أو عضو غیر تنفیذي أو  -5 یجب توضیح صفة العضویة، أي إذا ما كان مرشحا
 عضو تنفیذي.

ً بصفتھ الشخصیة أم ممثالً عن شخص  -6 یجب توضیح طبیعة العضویة، أي إذا ما كان مرشحا
 ي.إعتبار

إرفاق صورة واضحة وساریة المفعول من الھویة الوطنیة وسجل األسرة لألفراد أو السجل  -7
 التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشیح وأرقام االتصال الخاصة بالمرشح.

 

 جملس االدارةإجراءات الرتشح لعضوية : املادة اخلامسة

النتخابات مجلس اإلدارة وذلك قبل میعاد انتھاء  تتولي لجنة المكافآت والترشیحات اإلشراف على اإلعداد
 دورة المجلس الحالیة بمدة كافیة وتتم اإلجراءات كما یلي:

طبقاً  -تعلن الشركة عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة ویتم أعداد اإلعالن وینشر -	
وفي إللكتروني على موقع السوق المالیة وموقع الشركة ا -للنماذج واإلجراءات المنظمة لذلك 

یوماً  60الجھات المختصة قبل میعاد انتھاء دورة المجلس الحالي بـ أي وسیلة أخرى تحددھا 
 على األقل.

ً على األقل من تاریخ اإلعالن وذلك  30یستمر فتح باب الترشیح لمدة - الفرصة  إلتاحةیوما
 للمرشحین للعضویة. 

یوماً یتم تمدید فتح  30لعضویة المجلس خالل  إذا لم یتوافر العدد المطلوب نظاماً من المرشحین-
 باب الترشیح حتى یكتمل العدد المطلوب للعرض على الجمعیة العامة للشركة.

ووفقاً للشروط  -یتقدم المرشحین بطلباتھم على النموذج المخصص لذلك من ھیئة السوق المالیة -
ً بھا المستندات المطلوبة  -والمعاییر الواردة في إعالن الشركة  ھذه الالئحة ویتم  بموجبمرفقا

 إرسالھا إلى مقر الشركة خالل المیعاد المحدد في إعالن الشركة للترشیح.

ً للشروط المعلنة، ویتم استقبال ط- بعد انتھاء المدة المحددة لتقدیم طلبات لبات الترشیح طبقا
والتوصیة لمجلس المقدمة طلبات الترشیحات بمراجعة ال الترشیح وفقاً لما ورد أعاله، تقوم لجنة

ً للمعاییر المعتمدة بھذا الشأناإلدارة بالمرشحین المؤھلین  ، ویحق لدورة المجلس الجدیدة وفقا
 الترشیحات إجراء مقابلة شخصیة للمرشحین. للجنة

تراعي عند المفاضلة بین المرشحین التنوع في التأھیل العلمي أن  لجنة الترشیحاتیجب على -
والخبرة العملیة، ومنح األولویة في الترشیح لالحتیاجات المطلوبة من أصحاب المھارات 

 لمستقلین عن ثلث أعضاء المجلس.یقل عدد األعضاء اوأن ال المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة 

 العمومیةیتم إدخال كافة المستندات المطلوبة للترشیح مع طلب عقد الجمعیة في نظام الجمعیات -
 وذلك بعد إدخال بیانات المرشحین المؤھلین في النظام المعد لذلك على النموذج المعتمد.
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 إجراءات انتخاب أعضاء ا_لس :السادسةاملادة 

األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة، على أالَّ یقل عن ثالثة وال یزید على أحد  لشركةا یحدد نظام-	
 .عشر

تنتخب الجمعیة العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصوص علیھا في نظام الشركة األساس -
ویجوز إعادة انتخابھم ما لم ینص نظام الشركة األساس على غیر  ،بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات

 ذلك.

تم دعوة الجمعیة العامة للشركة لإلنعقاد ویدرج على جدول أعمالھا بند النتخاب أعضاء مجلس ی-
اإلدارة من بین المرشحین المؤھلین، حسب النموذج المعتمد لإلعالن وینشر على موقع السوق 
ین المالیة وموقع الشركة اإللكتروني ، قبل میعاد االجتماع بعشرة أیام على األقل، ویتاح للمساھم

التصویت اإللكتروني على بنود الجمعیة المدرجة باالجتماع، ویرفق مع مرفقات الدعوة لالنعقاد 
 ً وحسب -والحالیة  السابقة وعضویاتھم ووظائفھم ومھاراتھم ومؤھالتھم المرشحین لخبرات وصفا

 توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت واي مرفقات أخرى تطلبھا عم -نموذج تعلیمات اإلعالنات 
 .وعلى الشركة توفیر نسخة من ھذه المعلومات في مركزھا الرئیسالجھة المختصة، 

لمجلس اإلدارة الذین تُطرح أسماؤھم أمام الجمعیة العامة عدد المقاعد  یجب أن یفوق عدد المرشحین-
كذلك یراعي في  حیث یكون لدى الجمعیة العامة فرصة االختیار من بین المرشحینبالمتوافرة 
 ن توافر العدد الكافي من األعضاء المستقلین.المتقدمی

 .اإلدارةمجلس أعضاء لتصویت التراكمي في انتخاب یتم اتباع أسلوب ا-

بحسب نظام الشركة األساس تعیین ممثلین عنھ في مجلس  -الذي یحق لھ للشخص المعنوي ال یجوز -
 .التصویت على اختیار أعضاء آخرین في المجلس - اإلدارة

في الجمعیة العامة على المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة الذین أعلنت الشركة  یقتصر التصویت-
 .عن معلوماتھم

ُ للنموذج المعتمد وذلك فور انتھائھا ویذكر في بند انتخاب - تُعلن نتائج اجتماع الجمعیة العامة وفقا
 .نھایتھاوتاریخ بدایة الدورة وأعضاء مجلس اإلدارة أسماء األعضاء المنتخبین وصفة عضویتھم 

على الشركة إشعار الھیئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضویتھم خالل خمسة أیام عمل -
وأي تغییرات تطرأ على  –أیھما أقرب  –من تاریخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاریخ تعینیھم 

ترونیة عن طریق نظام النماذج اإللك عضویتھم خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث التغییرات
 للھیئة.

ً للتعریف بسیر عمل الشركة وأنشطتھا، یتم -	 إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة المعینین حدیثا
 الشركة، التزاماتلجوانب المالیة والتشغیلیة ألنشطة ا ،وبخاصة استراتیجیة الشركة وأھدافھا

، نظام صاصاتھامھام لجان الشركة واخت، أعضاء مجلس اإلدارة ومھامھم ومسؤولیاتھم وحقوقھم
 حوكمة الشركة واللوائح المكملة لھ.
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یتم انتخاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ وتشكیل اللجان في أول اجتماع للمجلس بعد بدایة الدورة -		
ً لنموذج اإلعالن المعتمد من الجھة  وتعلن الشركة عن ذلك على موقع السوق المالیة السعودیة وفقا

 المختصة.

  العضويةشغور : السابعةاملادة 

ً في المركز  اإلدارةأحد أعضاء مجلس  مقعدإذا شغر -	 كان للمجلس أن یعین عضواً مؤقتا
الشاغر بحسب الترتیب في الحصول على األصوات في الجمعیة التي انتخبت المجلس، على 

خالل خمسة -یكون ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة ویجب أن تبلغ بذلك ھیئة السوق المالیة  أن
یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع لھا و ،من تاریخ التعیین-عمل  أیام

 وتعلن الشركة عن ذلك وفقاً للضوابط النظامیة.ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ. 

 األدنىبسبب نقص عدد أعضائھ عن الحد  اإلدارةإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس -
دعوة  األعضاءوجب على بقیة نظام الشركة األساس نظام الشركات أو  المنصوص علیھ في

 .األعضاءالجمعیة العامة العادیة لالنعقاد خالل ستین یوماً النتخاب العدد الالزم من 

  إفصاح املرشح عن تعارض املصاحل: الثامنةاملادة 

 تعارض تحاال من أي عن یفصح أن اإلدارة مجلس لعضویة نفسل ترشیح في یرغب من ىعل-	
 :ذلك وتشمل – جھة المختصةال من المقررة اإلجراءات وفق – المصالح

 یرغب التي الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة وجود-
 .إدارتھا لمجلس الترشح في

 .ولھتزا الذي النشاط فروع أحد في منافستھا أو الشركة، منافسة شأنھ من عمل في اشتراكھ-

تتخذ الشركة اإلجراءات الضروریة في حالة إفصاح المرشح عن توافر ما ورد أعاله (في -
) ویدرج بند في جدول أعمال الجمعیة للحصول على تصریح من الجمعیة للعضو ویجب أن 2،1

یسبق بند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فاذا لم ترخص الجمعیة بالتعامل الذي للعضو فیھ 
 ن قائمة المرشحین ویتم اختیار من یلیھ في التصویت.مصلحة یستبعد م

 راجعة والنفاذ: املالتاسعةاملادة 

  .الترشیحات لجنة قبل من دوریة بصفةواالشراف  للمراجعة السیاسةتخضع -	

یتم إعتماد تعدیل ھذه السیاسة بموجب قرار الجمعیة العامة للمساھمین بناء على إقتراح -
من مجلس اإلدارة، وتكون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادھا من لجنة الترشیحات وتوصیة تصدر 

 قبل الجمعیة العامة.

ولوائحھ كل ما لم یرد بشأنھ نص في ھذه الالئحة یطبق بشأنھ نظام الشركات السعودي -
األساس والقرارات الصـادرة مـن الجھـات  الشركة ونظامالمالیة ولوائحھ ونظام ھیئة السوق 
 .الالئحةبالمختصة فیما یتعلق 
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 ١١/٠٥/٢٠١١ اعتماد الجمعیة العامة للمساھمین

 التعدیل االول ٢
 ٢٣/١١/٢٠١٧ إقتراح لجنة الترشیحات
 ٢٣/١١/٢٠١٧ توصیة مجلس االدارة

  اعتماد الجمعیة العامة للمساھمین
 

 


